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Ten e-book był pisany w pocie czoła, na drzemkach bobasa, w środku nocy, z serca i ze 
środka. Za kopiowanie go i nielegalne rozpowszechnianie grozi cios w nos od powraca-
jącej karmy. Nie rób sobie tego!

Jeśli chcesz mnie gdziekolwiek zacytować - oznacz wybrany fragment: Biznesy i Ro-
manse, Karolina Bartoszek-Dourado / Biznesowa Skrzydłowa. I daj mi znać, ucieszę się!

Z góry wielkie dzięki!
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Cześć!

Mam na imię Karolina i jestem Biznesową Skrzydłową.

Pomagam markom robić fantastyczne pierwsze wrażenie, rozkochiwać klientów  
w produktach i usługach, a potem tworzyć z nimi stałe związki (bez rutyny!). Słowem 
( jako copywriterka) i czynem ( jako umysł kreatywny). 

Ludzie, którzy znają mnie osobiście, wiedzą, że mam w zanadrzu milion anegdotek na 
każdą okazję. A że kochliwe było ze mnie dziewczę, wiele z nich dotyczy relacji  
damsko-męskich, głównie moich (zwykle nieudanych) podbojów. W zeszłym roku 
odkryłam, że z wielu z nich można wyciągnąć wnioski nie tylko życiowe, lecz także...
biznesowe. 

Wierzę, że z tworzeniem własnej marki jest jak z budowaniem związku. Najpierw 
trzeba jakoś zagaić i zainteresować drugą stronę. Jeśli to się uda – przechodzimy 
do szalonych, wyidealizowanych początków, przy dobrych wiatrach i obustronnym 
zaangażowaniu związek kwitnie i owocuje, ale… z czasem możemy się do siebie 
przyzwyczaić, a nawet sobą znudzić. A potem rozstać. 

Każdemu z tych etapów mogą towarzyszyć stres i niepewność. Jak zagadać  
i zwrócić na siebie uwagę? Czy się spodobam? Czy w ogóle ktoś mnie zauważy? 
A potem – a co, jeśli ktoś inny okaże się lepszy?!

Ile razy zadałaś sobie podobne pytania przy tworzeniu i prowadzeniu własnego biznesu? 
Jeśli wiele – czas skorzystać ze wsparcia Biznesowej Skrzydłowej!

Ale najpierw przeczytaj to, co już zdążyłam spisać. 

Ten e-book to zbiór pierwszych 39 odcinków Biznesów i Romansów - newslettera, 
który wysyłam w prawie każdy piątek. Zwykle są w nim prawdziwe historie z mojego 
życia, czasem głębsze przemyślenia, zdarzyło się też kilka fragmentów fikcji literackiej. 
Wszystkie mają w sobie element, który jak kawałek puzzla możesz spróbować dopa-
sować do swojego biznesu. Większość miała także zadanie do wykonania - w e-booku 
uzupełniłam brakujące i rozbudowałam je. 
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I zdradzę Ci sekret - chciałam je wszystkie ujednolicić jakoś bardziej, ale… Stwierdziłam, 
że może większy walor edukacyjny będzie miało pokazanie, jak treść newslettera 
naturalnie ewoluowała, jak testowałam różne rozwiązania i podejścia. Być może wtedy 
udowodnię Ci, że czasem nie wszystko musi być z góry jasne i wiadome. I zachęcę Cię 
do własnych eksperymentów.

Oszaleję ze szczęścia, jeśli podzielisz się ze mną wrażeniami po lekturze. 

Możesz napisać do mnie maila na adres: halo@biznesowaskrzydlowa.pl

Albo wysłać wiadomość na Instagramie: @biznesowa_skrzydlowa.

Możesz też podzielić się ze światem, że takie cudo jest do wzięcia i przeczytania.
Pamiętaj, żeby oznaczyć mnie w poście, żebym mogła się podjarać!

Miłej lektury!

Karolina Bartoszek-Dourado

Biznesowa Skrzydłowa
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INSTRUKCJA OBSŁUGI E-BOOKA

Przygotuj sobie dobrą kawę albo herbatę (ok, lampka wina też zawsze spoko) i wybierz 
komfortowe miejsce do czytania.

Delektuj się każdym odcinkiem jak truskawkami ze śmietaną na początku sezonu.

Poświęć trochę czasu na podejście do zadań. Miej pod ręką notes i długopis. Zapisuj 
wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Potem wracaj do notatek i je dopieszczaj. 

Baw się dobrze!
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ODCINEK 1 

Czy obwód łydki obcego mężczyzny 
może mieć wpływ na Twój biznes?

Pierwszy newsletter dedykuję mojemu Mężowi.

Pedro zobaczył mnie pierwszy - na Facebooku swojego kolegi, w krótkim filmie, na 
którym śpiewałam i tańczyłam do brazylijskiego odpowiednika naszego przeboju disco 
polo „Bara bara”. Podobno w 14. sekundzie poczuł, że właśnie patrzy na kobietę swojego 
życia i MUSI ze mną porozmawiać.

Przeszkoda nr 1 - on mieszkał wtedy w Rio de Janeiro, a ja w Krakowie. Ale kilka 
miesięcy później miał odwiedzić w Polsce wspomnianego kolegę, więc postanowił wziąć 
sprawy w swoje ręce i wysłać mi zaproszenie do znajomych. Przeszkoda nr 2 - normal-
nie nie akceptuję takich zaproszeń. Ale coś mnie tknęło (lampka wina na słońcu) i tym 
razem zrobiłam wyjątek.

Long story short - zaczęliśmy rozmawiać i... nigdy nie skończyliśmy. Przez kilka miesięcy 
spędzaliśmy na czatach, Skypie i innych po 8-10 h dziennie, a głosy w naszych głowach 
szybko zaczęły nam podpowiadać scenariusze filmowych powitań na lotnisku, takich  
z rzucaniem się w ramiona, wpijaniem się w usta i fajerwerkami, a potem z „i żyli długo  
i szczęśliwie”. Aż przyszedł dzień spotkania...

Na lotnisko jechałam w samym środku największej burzy mojego życia, więc w hali 
przylotów pojawiłam się zestresowana i ociekająca wodą. I wreszcie pojawił się ON.  
Czy moją pierwszą myślą było: „Idzie miłość mojego życia!”? Nie... Pierwsze, co po-
myślałam w tamtym momencie, to: „O matko, ale on ma chude łydki”, a zaraz potem: „Co 
ja wyprawiam, zaprosiłam obcego faceta z internetu na dwa tygodnie do domu i jeszcze 
jutro pojadę z nim Polskim Busem w Polskę, O-MÓJ-BOŻE”. Ale nie uciekłam, bo trochę 
by głupio było po tylu miesiącach nie sprawdzić, co to za człowiek, na żywo. A Pedro 
przebił wszelkie oczekiwania i okazał się najwspanialszym mężczyzną na świecie.

I teraz dwie lekcje z tej historii, które mogą pomóc Twojemu biznesowi.

Bardzo często kluczem do sukcesu jest zaangażowanie klienta.
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Warto zainwestować swój czas i energię w rozmowy z nim, poznanie jego potrzeb, ale 
też w opowiadanie mu swojej historii, wciąganie go w świat produktu i jego wartości itp. 
Zaangażowanie jest zresztą jedną z reguł wpływu społecznego sformułowanych przez 
Roberta Cialdiniego. Zasada ta mówi, że jeśli zaangażujemy się w jakieś działanie, to 
często kontynuujemy je, bo chcemy być postrzegani jako ludzie konsekwentni. To jeden 
z powodów, dla których Netflix oferował pierwszy miesiąc za darmo, firmy kosmetyczne 
rozdają próbki swoich produktów, a szkoły organizują dni otwarte. Jeśli odpowiednio 
mocno zaangażujesz klienta, to w sprzedaży produktu czy usługi nie przeszkodzi Ci 
żadna metaforyczna chuda łydka!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Pierwsze wrażenie jest ważne, ale nie najważniejsze.

Nie wszystko w Twoim biznesie musi być idealnie dopieszczone wizualnie już na etapie 
startu. Ważne jest działanie i dostarczanie konkretnej wartości klientowi. Nie pozwól, by 
zatrzymywał Cię brak logotypu czy dopracowanej w 100% strony WWW. Nie czekaj 
na idealny moment na start, bo taki nie istnieje! Nie bój się porażek, bo one są częścią 
wielkich biznesów. Jak mawiała moja pani z historii - kto nie ryzykuje, ten nie pije szam-
pana. Odwagi!

ZADANIE 

Zastanów się, w jaki sposób angażujesz swoich klientów. Jak zdobywasz i utrzymujesz 
ich ciekawość? Co robisz, by chcieli poznać Cię bliżej? Jak zaczynasz i kontynuujesz 
dialog? Wypisz sobie wszystkie swoje metody, patenty, a nawet niewinne sztuczki. 
Przemyśl, co działa najlepiej (a co wcale nie). Co można poprawić? Co trzeba dodać  
do listy? Co wypadałoby przynajmniej przetestować? Zrób sobie burzę mózgu!
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ODCINEK 2 

Uważaj, gdzie i co piszesz z miłości!

Po Dniu Matki, tuż przed Dniem Dziecka, z Dniem Ojca za progiem - krótka historia  
z dedykacją dla moich Rodziców. 

Jest rok 1987. Moja Mama ma 20 lat, Tato - 22. Rozdzieleni przez obowiązkową służbę 
wojskową piszą do siebie piękne (tak je sobie przynajmniej wyobrażam) listy (serio, żyli 
bez komórek i Messengera!). W jednym z nich Mama dzieli się w sekrecie odkryciem... 
jest w ciąży. Tata staje na wysokości zadania, cieszy się, uspokaja, odpisuje, że wszystko 
będzie dobrze i doskonale dadzą sobie radę z bobasem. I pisze jej to wszystko... 
na pocztówce. Którą ze skrzynki kilka dni później wyjmuje ( jeszcze nieświadomy) 
przyszły dziadek.

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

To, jakich narzędzi używasz do komunikacji z klientem, MA ZNACZENIE. 

Nie zawsze Twoim celem powinno być dotarcie z ofertą do jak największej liczby osób. 
Precyzyjne określenie idealnego klienta pomoże Ci skuteczniej trafić do niego z infor-
macją o Twoim stworzonym z miłością produkcie lub usłudze. Pozwoli też zaoszczędzić 
sporo pieniędzy i czasu. Dlatego na przykład raczej odradzam rozdawanie ulotek 
przypadkowym przechodniom na ulicy.

Wolisz być nadawcą „listów” z idealnie dopasowanym komunikatem, z których ucieszy 
się konkretna osoba, czy „pocztówek”, które przeczyta (albo i nie) ktoś przypadkowy  
i zareaguje w sposób nieprzewidywalny?
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ZADANIE 

Zastanów się, jakimi drogami wiadomości od Ciebie docierają do Twoich idealnych 
klientów. Co do nich piszesz i jak? Czy regularnie odpowiadasz na ich potrzeby,  
czy komunikujesz się z nimi w dość losowy sposób? Co możesz zrobić, by czekali 
na wiadomości od Ciebie z utęsknieniem? Pamiętaj - czasem listy działają lepiej niż 
pocztówki ;)
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ODCINEK 3 

Najbardziej wstydliwa część mojej 
garderoby? Nie zgadniesz!

Wbrew pozorom nie będzie to historia o bieliźnie! 

Miałam 15 lat, kiedy wpadł mi w oko starszy kolega z bloku obok. Jego pasją było  
prowadzenie internetowych audycji z muzyką techno. Znakiem rozpoznawczym - białe 
ciuchy. Poważnie, od stóp do głów chodził ubrany w biel. Trochę jak w tym dowcipie 
(„... i wtedy wchodzę ja - cały na biało”), tylko że mnie to absolutnie nie śmieszyło, a 
fascynowało chyba. Na tyle, że w celach podrywczych (a podryw to ja zawsze miałam 
subtelny jak radziecki czołg) postanowiłam wyposażyć swoją szafę w coś białego.

Zaczęłam od spodni, bo białą koszulkę to przecież każdy głupi ma. I znalazłam. Białe 
spodnie. Dzwony. I bojówki. Jednocześnie. Tak, z własnej i nieprzymuszonej woli kupiłam 
sobie białe bojówki (kieszenie z boku kolan!!!) ze spektakularnie rozszerzanymi na dole 
nogawkami! A potem w nich chodziłam. Czy on je zauważył? Nawet jeśli, to nie wpłynęły 
one na rozwój sytuacji. Przeszły zaloty, zostały galoty. Do dziś trzymam je na dnie szafy 
ku przestrodze!

JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Nie szata zdobi przedsiębiorcę! 

Oczywiste jest, że chcemy dobrze wyglądać dla swoich klientów. Ale czy to oznacza, że 
musimy dla nich kupować garnitur (czy białe dzwono-bojówki) i przebierać się za kogoś, 
kim nie jesteśmy? Absolutnie nie!

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze jest poczucie swobody. Jeśli nie 
czujesz się komfortowo w garsonce czy garniturze, to na pewno nie dodadzą Ci one 
+100 pkt do profesjonalizmu i nie poprawią pierwszego wrażenia. Jest duża szansa, że 
zamiast skupić się na rozmowie, będziesz myśleć o tym, jak Ci niewygodnie,  
i zastanawiać się, czy nie wyglądasz jak głupek. A Twoje spięcie może się udzielić 
klientowi.
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Z drugiej strony, swobodnie niekoniecznie znaczy w dresie. Znajdź swój własny złoty 
środek między sztywną elegancją a luźną wygodą. I pamiętaj, że koniec końców 
najbardziej będzie się liczyć jakość Twojego produktu czy usługi i to, czy odpowie na 
potrzeby potencjalnego klienta. A inwestycja w wymyślny ciuch tylko po to, by się przy-
podobać, może być bardzo nietrafiona.

ZADANIE 

Przyjrzyj się temu, jaki wpływ na Twoją garderobę mają klienci. Żaden? Zbyt duży?  
W porządku? Czy stawiasz na bycie sobą, swobodę i zarażanie nią drugiej strony,  
czy idziesz w bezkompromisową elegancję z ewentualnym spięciem w pakiecie? A może 
brak Ci pomysłu na to, jak mogłabyś wyglądać lepiej na spotkaniach z klientem? Poszukaj 
inspiracji w sieci (Pinterest jest genialnym miejscem do takich akcji!) albo umów się ze 
stylistką. Może Cię zaskoczyć, jak ogromny efekt daje czasem drobna zmiana!
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ODCINEK 4 

Co można powiedzieć o chłopaku  
w czarnej bluzie?

Czy kiedykolwiek w bibliotece wpadł Ci w oko nieznajomy? 

Przydarzyło mi się to na drugim roku studiów. Obiekt moich westchnień zazwyczaj 
przesiadywał samotnie i ZAWSZE chodził w czarnej bluzie (co w sumie jest zabawne, 
biorąc pod uwagę historię o białych spodniach z zeszłego tygodnia). Dodaj do tego moją 
wybujałą fantazję i masz przepis na największe nieporozumienie roku akademickiego 
2008/2009.

Zawsze siedzi sam? Tajemniczy jakiś. I ta czerń? Bad boy. Zły chłopak o takim uśmiechu, 
co rozgrzewa najzimniejsze wnętrza? Złamie serce, ale i tak będziesz się cieszyć, że  
w ogóle zwrócił na Ciebie uwagę. Na pewno ma jakiś mroczny sekret. I jest uzdolniony 
artystycznie. Tak! Może plastycznie? Na sto procent szkicuje coś między notatkami!  
Na pewno z niego niezły bajerant i podrywacz...

I tak moja głowa przez kilka miesięcy prawie eksplodowała od domysłów (bo oczywiście 
nie miałam odwagi podejść i zagadać). I od szczątków informacji znalezionych na jego 
temat w internecie (próbowaliście kiedyś znaleźć o kimś info na USOS-ie? Google to 
za mało!).

Wreszcie moi przyjaciele stracili cierpliwość i jakoś zaaranżowali okazję do bliższego 
poznania. Ta historia to materiał na kilka odcinków Biznesów i Romansów... ale dziś 
zdradzę Wam jej finał.

Łamacz serc niewieścich z mojej głowy okazał się w rzeczywistości najbardziej 
nieśmiałym chłopakiem na świecie. I takim rozczarowująco słodko-nieporadnym  
przy tym, czym doprowadził mnie do mocnego postanowienia, że nigdy więcej nie będę 
tworzyć w głowie opowieści na czyjś temat, tylko po prostu podejdę, pogadam  
i się dowiem.

Happy endu nie było.
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Warto rozmawiać. 

Pewnie z każdej strony słyszysz o tym, że trzeba dobrze zdefiniować swoje grupy doce-
lowe i idealnych klientów. I słusznie! Ale zanim zaczniesz w głowie wymyślać historie  
na temat tego, jacy są i czego pragną, zanim siądziesz do komputera, by wyszukać o nich 
jak najwięcej informacji... po prostu podejdź i zagadaj. Znajdź żywego człowieka (albo 
ludzi) i poznaj jego potrzeby, po prostu zadając mu pytania. Im więcej wyciągniesz  
z niego na żywo, tym lepiej! Potem możesz eksperyment powtórzyć.

ZADANIE

Poznaj lepiej swoich klientów! Zadaj dodatkowe pytanie przy sprzedaży. Poproś o opinię 
co do jakiegoś pomysłu na rozwój. Zrób sondę! Dopytaj o coś przy okazji, wysyłając 
klientowi maila na inny temat. A jeśli Twój biznes jeszcze nie wystartował - umów się  
na wywiady pogłębione z kilkoma osobami.

Uwierz, to lepsze rozwiązanie niż stalking przez internet.
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ODCINEK 5 

Od czego zaczęła się randka, z której 
wracałam pieszo 23 km?

Wierz lub nie, ale kiedyś serwis Gumtree miał lokalny dział „dziewczyna pozna 
chłopaka”. 

I odwrotnie. W każdym razie poznałam przez niego pewnego Wojtka. Wymiana maili 
była sympatyczna, więc postanowiliśmy się spotkać na żywo. Mieliśmy na to jeden 
dzień - bo później wyżej wymieniony miał zaplanowany kilkutygodniowy rejs. Pamiętam, 
że spotkanie wypadło nam we wtorek. Umówiliśmy się wstępnie około 10-11 rano, na 
późne śniadanie. Pozostało tylko ustalić miejsce.

- A może w plenerze? - rzucił w wiadomości (matko, chyba jeszcze na  
Gadu-Gadu!) Wojtek.

W mojej głowie momentalnie zapaliła się czerwona lampka. W plenerze?! Pewnie chce 
mnie zabrać nad Wisłę albo na Błonia i myśli, że wezmę go za oryginalnego romantyka, 
pffffff, co za banał! Ale dałam mu szansę.

- Uhm, plener, fajnie, a co dokładnie masz na myśli?

Chwila wirtualnej ciszy.

- Czy byłaś kiedyś w Ojcowskim Parku Narodowym?

Nie byłam! Jego propozycja stała się dla mnie w ułamku sekundy tak wstrząsająco 
niespotykana, że bez większej refleksji pojechałam na randkę w ciemno busikiem  
z obcym młodzieńcem w las. I jeszcze zrobiłam nam kanapki! On miał zorganizować 
herbatę, ale przyniósł szampana, którego potem piliśmy na łące gdzieś między Ojcowem 
a Krakowem. Bo na spontanie wracaliśmy pieszo. 23 km. Nigdy więcej go potem nie 
widziałam (na rejsie wybuchła mu jakaś miłość z przeszłości), ale ten wypad wspomi-
nam do tej pory jako jeden z ciekawszych!
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JAKA Z TEGO LEKCJA DLA TWOJEGO BIZNESU?

Zwracaj uwagę na to, jakich słów używasz, opowiadając o swojej ofercie. 

Zamiast ogólników ( jak tu: plener) serwuj konkret (tu: Ojcowski Park Narodowy). Dzięki 
temu łatwiej będzie Ci wywołać właściwe skojarzenia u Twoich klientów, zwłaszcza jeśli 
Twoja oferta jest wyjątkowa (a zakładam, że jest).

Im więcej zostawisz miejsca na domysły, tym dalej od właściwego obrazu może 
powędrować wyobraźnia Twoich klientów. Czasem od razu sprawi to, że (może 
niesłusznie) stwierdzą, iż oferta nie jest dla nich, a czasem - rozczarują się już po zakupie 
rozbieżnościami między wyobrażeniem a rzeczywistością. Może się też zdarzyć, że 
fantazja nie poniesie ich nigdzie, bo ogólnik wyda im się nieciekawy. 

ZADANIE

Zastanów się, co sprzedajesz i jak. Ogólniki czy konkrety? Okrągłe, niewiele znaczące 
zdania czy soczysty konkret? Czy Twoi potencjalni klienci, słysząc ofertę, są gotowi pójść 
za nią (na randkę) w ciemno? Przejrzyj swoje teksty, przysłuchaj się temu, co mówisz. 
Dopraw to wszystko kuszącymi szczegółami, dzięki którym klientowi będzie łatwiej 
wyobrazić sobie siebie w kontakcie z Twoją marką, usługą czy produktem. Konkret 
jest sexy!
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